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Het jaar 2019 is sterk gekleurd door het leraren-

tekort. Als lerarenopleiding basisonderwijs 

realiseren we ons als geen ander dat het zaak is 

om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor 

het leraarsvak en ze een goede basis te bieden.

Joke Snippe, voorzitter College van Bestuur
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Masteropleidingen

aantal studenten

Educational Leadership

Passend Meesterschap

Leren en Innoveren 68

39

31

Instroom eerstejaars-      studenten

Voltijdopleiding

297

Deeltijdopleiding

zij-instromers volgden 

een opleidingstraject

192

201

1383
Bachelorstudenten
in totaal

Groei
In 2019 is de instroom van pabo-studenten landelijk 

toegenomen ten opzichte van 2018. Er was een 

groei te zien van ruim 10%. De Marnix Academie 

zag die toename terug in de deeltijdopleiding.  

De instroom van de voltijdopleiding is nagenoeg 

gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. 

Driejarige pabo
In 2019 is de Driejarige pabo van start gegaan  

als opvolger van de Academische pabo. Deze 

Driejarige pabo is bedoeld voor studenten met 

vwo-denkniveau. De opleiding borduurt voort  

op de Academische pabo, die niet meer openstaat 

voor nieuwe studenten. Zo wordt binnen  

de driejarige variant gewerkt in research en  

design-ateliers.



Marnix Academie  |  Jaarverslag 20194

239
bachelordiploma’s
uitgereikt

 

340
basisscholen dragen bij aan 
de opleiding van onze studenten

 

lectoren 
geïnstalleerd3

Medewerkers
188
137,9 fte

Kwaliteitsafspraken
Met een succesvolle toetsing door de Nederlands-

Vlaamse Accreditatie-organisatie (NVAO) in het 

voorjaar konden de Kwaliteitsafspraken van de 

Marnix Academie van start. De Kwaliteitsafspraken 

omvatten een serie innovatieve projecten die 

mogelijk worden gemaakt door het vrijkomen van 

de studievoorschotmiddelen. Met deze middelen 

wordt een zichtbare kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs beoogd. 
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Voor de bacheloropleiding van de Marnix 

Academie stond 2019 sterk in het teken van het 

werken aan de ontwikkeling van een nieuw 

onderwijsprogramma. Met een nieuw curriculum 

willen we een flexibel programma creëren dat 

tegemoetkomt aan de eisen van aankomende 

studenten.

Joke Snippe, voorzitter College van Bestuur
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Internationale 
themaweken

Gehouden in: Engeland, 
Noorwegen, Litouwen, 
Oostenrijk, Denemarken, 
Finland, Zwitserland, Spanje, 
Griekenland, Japan, België, 
Nederland en Marokko.

13

internationale 
studenten te gast

studenten studeerden 
of liepen stage 
in het buitenland

34

47

Wereldburgerschap
De UNESCO-werkgroep van de Marnix Academie 

organiseerde in 2019 ontmoetingen tussen 

‘nieuwkomers in de samenleving’ en studenten  

& medewerkers van de Marnix Academie om zo  

de integratie beter te laten verlopen. 
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Partnerschap met
              schoolbesturen 32

 

Deelnemers 
nascholingstraject 
bij het Marnix 
Onderwijscentrum

708

Rookvrij 
De Marnix Academie is sinds 1 januari 2019 geheel 

rookvrij. De academie voelt de verantwoordelijkheid 

om studenten een gezonde en rookvrije leeromgeving 

te bieden en sluit hiermee aan bij de beweging  

‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.
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In deze publicatie blikken we kort terug op het jaar 2019.  

Wil je meer weten over wat de Marnix Academie in 2019  

heeft gedaan? Lees dan het volledige jaarverslag op onze 

website: marnixacademie.nl/jaarverslag

https://www.marnixacademie.nl/jaarverslag
https://www.marnixacademie.nl/
mailto:marnix.academie%40hsmarnix.nl?subject=

